
Život v zahraničí
Banka

Banka - Obecně
česky dánsky
Mohu vybrat peníze z bankomatu v [název
země] bez placení poplatků?

Kan jeg hæve penge i [land] uden at betale gebyrer?

Dotaz, jestli je výběr z bankomatu zpoplatněn při výběru v určitých zemích

Jaké jsou poplatky za výběr z cizího
bankomatu?

Hvad er gebyrerne hvis jeg bruger eksterne
hæveautomater?

Dotaz, jak vysoký je poplatek, jestliže vyberu peníze z bankomatu, který je jiný než mojí banky

Banka - Založení bankovního účtu
česky dánsky
Chtěl/a bych si otevřít bankovní účet. Jeg vil gerne åbne en bankkonto.

Uvést, že byste si rádi otevřeli bankovní účet

Chtěl/a bych zavřít můj bankovní účet. Jeg vil gerne lukke min bankkonto.
Uvést, že byste rádi zavřeli váš bankovní účet

Mohu otevřít bankovní účet přes internet? Kan jeg åbne en bankkonto online?
Dotaz, jestli můžete otevřít bankovní účet přes internet

Jakou kartu dostanu: debitní nebo kreditní? Vil jeg få et hævekort eller et kreditkort?
Dotaz, jaký druh karty dostanete s daným bankovním účtem

Mohu spravovat svůj účet na telefonu? Kan jeg logge på banken fra min telefon?
Dotaz, jestli můžete spravovat svůj bankovní účet na vašem mobilním zařízení

Jaké druhy bankovních účtů mi můžete
nabídnout?

Hvilke typer bankkonti tilbyder I?

Dotaz, jaké druhy bankovních účtů jsou dostupné

běžný účet girokonto
Druh bankovního účtu

spořící účet opsparingskonto
Druh bankovního účtu
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Banka
osobní účet personlig konto

Druh bankovního účtu

společný účet fælleskonto
Druh bankovního účtu

dětský účet børnekonto
Druh bankovního účtu

cizoměnový účet udenlandsk valuta konto
Druh bankovního účtu

obchodní účet erhvervskonto
Druh bankovního účtu

studentský účet studiekonto
Druh bankovního účtu

Jsou za vedení konta měsíční bankovní
poplatky?

Er der månedlige omkostninger?

Dotaz, jestli za účet musíte platit měsíční bankovní poplatky

Jaké jsou komise za zahraniční převody? Hvad er kommisionen for internationale overførsler?
Dotaz ohledně komísí za zahraniční převody

Nabízí bankovní karta pojištění v případě ztráty
nebo krádeže?

Er der nogen forsikring hvis jeg mister eller får mit kort
stjålet?

Dotaz, jestli je karta pojištěna proti krádeži nebo ztracení

Dostanu šekovou knížku? Modtager jeg et checkhæfte?
Dotaz, jestli obdržím šekovou knížku

Jaká je spořící úroková sazba? Hvad er opsparingsrenten?
Dotaz ohledně informací o úrokové sazbě

Jak mě můžete ochránit před bankovními a
finančními podvody?

På hvilken måde kan I beskytte mig mod svindel?

Dotaz, jaké opatření banka poskytne, jestliže jste se stali obětí podvodu
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Ztratil/a jsem svou kreditní kartu. Jeg har mistet mit kreditkort

Uvést, že jste ztratili kreditní kartu

Moje kreditní karta byla ukradena. Mit kreditkort er blevet stjålet.
Uvést, že vaše kreditní karta byla ukradena

Můžete zablokovat můj účet? Kan I spærre min konto?
Dotaz, jestli banka může zablokovat váš bankovní účet

Potřebuji náhradní kartu. Jeg har brug for et nyt kort.
Uvést, že potřebuje náhradní kartu, protože nemáte svou kartu

Banka - Finanční pomoc
česky dánsky
Chtěl/a bych vědět více o půjčkách. Jeg vil gerne have information om lån.

Dotaz ohledně půjček

Co mi můžete říct o úrokové sazbě? Hvad kan du fortælle mig om rentesatsen?
Dotaz ohledně úrokové sazby

Chtěl/a bych vědět více o hypotekách. Jeg vil gerne have information om prioritetslån.
Dotaz ohledně hypoték

Chtěl/a bych mluvit s hypotečním poradcem. Jeg vil gerne tale med en prioritetslånsrådgiver.
Dotaz, jestli můžete mluvit s hypotečním poradcem

Kupuji můj první dům. Jeg køber mit første hjem.
Uvést, že kupujete váš první rodinný dům

Kupuji druhou nemovitost. Jeg køber en anden ejendom.
Uvést, že kupujete druhou nemovitost

Chtěl/a bych refinancovat hypotéku. Jeg vil gerne genlåne.
Uvést, že byste chtěli refinancovat hypotéku

Chtěl/a bych zkontrolovat mou stávající
hypotéku.

Jeg vil gerne gennemgå mit eksisterende prioritetslån.

Uvést, že byste chtěli zkontrolovat vaší hypotéku
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Kupuji nemovitost, kterou budu pronajímat. Jeg køber en ejendom til at leje videre.

Uvést, že kupujete nemovitost, kterou budete pronajímat

Můj hrubý roční příjem je ______. Min samlede årsindkomst er ______.
Uvést, kolik je váš hrubý roční příjem

Banka - Pojištění
česky dánsky
Chtěl/a bych si koupit pojištění. Jeg vil gerne tegne en forsikring.

Uvést, že byste si rádi koupili pojištění

pojištění domu/domácnosti Indboforsikring
Druh pojištění

cestovní pojištění Rejseforsikring
Druh pojištění

životní pojištění Livsforsikring
Druh pojištění

zdravotní pojištění Sygeforsikring
Druh pojištění

povinné ručení Bilforsikring
Druh pojištění

pojištění mazlíčků Husdyrsforsikring
Druh pojištění

pojištění proti krádeži Tyveriforsikring
Druh pojištění

pojištění hypotéky Prioritetslånsbeskyttelse
Druh pojištění

pojištění majetku studenta Studenterforsikring
Druy pojištění
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skupinové pojištění osob Gruppeforsikring

Druh pojištění

pojištění majetku Skadesforsikring
Druh pojištění

pojištění proti povodním Oversvømmelsesforsikring
Druh pojištění

pojištění proti požáru Brandforsikring
Druh pojištění

Kolik měsíců trvá mé pojištění? I hvor mange måneder vil jeg være dækket?
Dotaz o trvání pojištění

Kolik stojí to pojištění? Hvor meget koster forsikringen?
Dotaz, kolik stojí pojištění
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